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Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή συνεργάτη "Ερευνητή" για την υλοποίηση έρευνας στα 
πλαίσια του έργου Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA 
peripheral regions το οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω 
του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. Α.Π. 21/09.01.2023 (ΑΔΑ:ΩΖΔΑ46ΜΞΓΘ-Ε1Γ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 
Στα γραφεία του ΕΠΙΑΠΑΔ συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 27.01.2023, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Υποψηφίων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 25.10.2021 (ΑΔΑ Ω14Ο46ΜΞΓΘ-4ΣΦ) 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΠΙΑΠΑΔ  ως εξής: 
1. Αυδίκος Βασίλης (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
2. Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
3. Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
4. Μπίθας Κων/νος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος) 
5. Ψυχάρης Ιωάννης (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος) 
6. Ντεγιαννάκης Σταύρος (ΔΕΠ - Αναπληρωματικό μέλος) 
 
Στην συνεδρίαση παρίστανται οι : Αναπ. Καθ. Α. Ροβολής, Επ. Καθ. Β. Αυδίκος (πρόεδρος της επιτροπής),  
Αν. Καθ. Α. Μιμής. 
Δυνάμει της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 21/09.01.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΔΑ46ΜΞΓΘ-Ε1Γ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για την επιλογή συνεργάτη "Ερευνητή" για την υλοποίηση έρευνας στα πλαίσια του έργου 
Cowork4YOUTH - Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA peripheral regions το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για τη 
Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, ως απαραίτητα προσόντα ορίστηκαν τα 
ακόλουθα: 
 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

 Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  στον τομέα των 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα των 
Πολιτικών Επιστημών ή Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Πολιτιστικής Διαχείρισης ή συναφές αντικείμενο με 
το περιεχόμενο του έργου 

 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα των 
συνεργατικών χώρων (coworking spaces), 
συνεργατικών κόμβων (coworking hubs) ή σε 
πολιτικές για την ανεργία των νέων 
 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70  

 Άριστη γνώση Αγγλικών (Γ2) 70 μόρια 

 Πολύ Καλή γνώση  50 μόρια 

 Καλή γνώση  30 μόρια  

3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  (Γ) Έως 277 μόρια 

 Τουλάχιστον 24 μήνες και μέχρι 36 μήνες ερευνητική 
εμπειρία πάνω σε θέματα συνεργατικών χώρων 
εργασίας ή/και πολιτικές για την ανεργία των νέων 

36Χ7=252 
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 Τουλάχιστον 2 και μέχρι 5 δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια 
σε συναφή αντικείμενο με τη θέση 

25 μόρια (5 μόρια x 5 
δημοσιεύσεις/ανακοινώ

σεις) 

ΣΥΝΟΛ
Ο 
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΩΝ Α, 
Β, Γ 

 Έως μόρια 347 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ Έως 100 μόρια 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης 
υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ 
άλλων: 
 
•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (10 

βαθμοί) 
• η οργανωτική ικανότητα (10 βαθμοί) 
• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (10 

βαθμοί) 
• η γνώση του αντικειμένου  (40 βαθμοί) 
• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (30 

βαθμοί) 
Στην συνέντευξη θα καλεστούν οι πρώτοι/ες τρεις 
υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στα 
κριτήρια Α,Β,Γ. 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Έως  447 μόρια  

 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με 
τις απαιτήσεις του έργου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα  παραπάνω τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή αξιολόγησε τους 2 
υποψηφίους, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας. 
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας ήταν οι:  
 

1. Αντιγόνη- Αδαμαντία Παπαγεωργίου με την υπ’ αριθ. Α.Π.: 13/17.01.2023 

2. Κωνσταντίνος- Βασίλειος Παππάς με την υπ’ αριθ. Α.Π.: 14/17.01.2023 

 

 
Στην πρώτη φάση του ελέγχου αξιολογήθηκε αν οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα που 
προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. 21/09.01.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΔΑ46ΜΞΓΘ-Ε1Γ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και τα οποία έχουν ως ακολούθως ανά υποψηφιότητα : 
 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ 

Αντιγόνη- Αδαμαντία 
Παπαγεωργίου 

Κων/νος Βασίλειος 
Παππάς 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 
 

  
 

Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  
στον τομέα των Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών.  

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
στον τομέα των Πολιτικών 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Επιστημών ή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Πολιτιστικής 
Διαχείρισης ή συναφές 
αντικείμενο με το 
περιεχόμενο του έργου 

 

 Διδακτορικό τίτλο σπουδών 
στον τομέα των συνεργατικών 
χώρων (coworking spaces), 
συνεργατικών κόμβων 
(coworking hubs) ή σε 
πολιτικές για την ανεργία των 
νέων 
 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70    
 

Άριστη γνώση Αγγλικών (Γ2) 70 μόρια 70  
 

Πολύ Καλή γνώση  50 μόρια   
 

Καλή γνώση  30 μόρια    

3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (Γ) 

Έως 277 

μόρια 
  

 
Τουλάχιστον 24 μήνες και 

μέχρι 36 μήνες ερευνητική 

εμπειρία πάνω σε θέματα 

συνεργατικών χώρων 

εργασίας ή/και πολιτικές για 

την ανεργία των νέων 

36Χ7=252 252  

 Τουλάχιστον 2 και μέχρι 5 

δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά ή 

ανακοινώσεις σε συνέδρια 

σε συναφή αντικείμενο με 

τη θέση  

25 μόρια 

(5 μόρια x 

5 

δημοσιεύσ

εις/ανακοι

νώσεις) 

25  

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΚΡΙΤ
ΗΡΙΩ
Ν Α, 
Β, Γ 

 
Έως μόρια 

347 

347  

 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των 2 
υποψηφίων και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα απαραίτητα προσόντα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αποφάσισε να καλέσει την υποψήφια Αντιγόνη- Αδαμαντία Παπαγεωργίου σε συνέντευξη, 
την Παρασκευή 3.2.2023 στις 13.00 μέσω zoom (https://us02web.zoom.us/j/6091458762), ώστε να 
προβεί στην τελική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς της. Ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Βασίλειος Παππάς 
δεν καλύπτει το απαραίτητο προσόν του διδακτορικού τίτλου σπουδών στον τομέα των συνεργατικών 
χώρων (coworking spaces), συνεργατικών κόμβων (coworking hubs) ή σε πολιτικές για την ανεργία των 
νέων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συνεπώς, παρέλκει η επιμέτρηση των μονάδων 
βαθμολόγησης της αίτησής  του. 

 

https://us02web.zoom.us/j/6091458762


 
4 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και διαβάζεται και υπογράφεται το πρακτικό της ως ακολούθως. 
 

1. Αυδίκος Βασίλης (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
 
 
 

 
2. Ροβολής Αντώνιος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 

 
 
 
 
 

3. Μιμής Άγγελος (ΔΕΠ - Τακτικό μέλος) 
 

 


